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 3מתוך  1עמוד 

 

 

 בטבלה 18סעיף 
 עפר עודפי נוהל      

 
 .ולנהלים לתקנות לחוק, בהתאם עפר עודפי פינוי תהליך את להגדיר - הנוהל מטרת

 והבניה התכנון תקנות מתוך: חוקי בסיס

 או בניה לעבודות בקשר, בהם לשיפוצים או לבניה המשמשים חומרים שיירי או חומרים - "בנין פסולת"

 הריסות וחלקי וחציבה עפר עודפי לרבות, הריסה עבודות אגב או כאמור עבודות באג שנוצרו או שיפוצים

 ;מבנים של

 .הסביבה להגנת המשרד בתקנות מעוגן העפר עודפי פינוי

 

 :והצהרות ואישורים הנוהל תהליך

 .נושא פינוי עודפי עפרב ההצהרות והתחייבויות על חותםבעל ההיתר 

ם פרטי יש לקבל אישור בעל הקרקע כולל נסח טאבו, או כל במידה ומדובר כי החומר יועבר לגור .א

 על פינוי זה יש לדווח לכמה זמן עודפי העפר יעמדו בשטח .מסמך רשמי המעיד על בעלות הקרקע

 ההיתר מבעל אישור 1אולקבל על כך את אישור הוועדה בהתאם לחוק ולתקנות )מצ"ב נספחים א + 

 (.העפר עודפי מקבל מהמגרש אישור+

ה ומדובר כי החומר יועבר לרשות מקומית יש לקבל אישור מאגף ההנדסה מהנדס העיר במיד .ב

 .מהרשות המקומית לקליטת החומר

אישור מנהל  יש להעבירבמידה ומדובר בעבודות פיתוח, בעבודות ממשלתיות: כגון: כבישים, גשרים  .ג

 .הפרויקט

 

 הבניה על לפיקוח להעביר ההיתר לבע על היסודות שלב עבודות תחילת ולפני העפר עבודות סיום עם

 .לקרקע עליה בטרם ואושרו שנתנו להצהרות בהתאם הפינוי אישורי את

 חדשים פינוי אישורי שיציג בתנאי חלקן או ע"ע קליטת יעד מקום את לשנות ההיתר לבעל ניתן 

 .בהתאם

 י כוח מאת בעל מעביר אדם שאינו בעל המגרש, יש לצרף ייפו על קבלת עודפי עפר במידה ואת האישור

 הזכויות במגרש.
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 3מתוך  2עמוד 

 

 

 

 

 

 'א נספח -( 18נוהל עודפי עפר )סעיף 

 

 

 :____________תאריך 

 לכבוד

 מועצה אזורית דרום השרון

 הבנייה על פיקוח

  

 .           חלקה                    גוש                                   מתחם                  במגרש חפירה עבודות :הנדון

 

 עפר עודפי ק"מ________  של כמות כי בזאת מאשר מטה והחתום ההיתר בעל אני

 .                                                כתובת                                 חלקה                        בגוש _______ ממגרש תועבר

 ,עפר עבודות היתר/ הבנייה שבהיתר לכמות בהתאם שבנדון

 .                                                  כתובת                                 חלקה                        בגוש  _________ למגרש

 

 . העפר עודפי יפונו שאליו המגרש בעל אישור ב"מצ

 

 

 המגרש/ההיתר בעל נציג חתימת

_______________________ 
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 3מתוך  3עמוד 

 

 

 

 

 

 

 1' א נספח -( 18נוהל עודפי עפר )סעיף 

 

 

 :________________תאריך

 לכבוד

 מועצה אזורית דרום השרון

 הבנייה על פיקוח

 

 קה              .חל           מתחם                                 גוש                      במגרש עפר עודפי לקבלת אישור :הנדון

 

 (המקומית הרשות של הנדסה אגף אישור+ מהטאבו מקורי אישור לצרף יש) שבנדון המגרש בעל אני

 עפר עודפי ק"מ_________  של כמות שבנדון למגרש תועבר כי מאשר מטה והחתום

 .                                                  תובתכ                                 חלקה                        בגוש  _________ ממגרש

 

 

 המגרש/ההיתר בעל נציג חתימת

                                                       

 

 

 .במידה ואת האישור מעביר אדם שאינו בעל המגרש, יש לצרף ייפוי כוח מאת בעל הזכויות במגרש 
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